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Cryptogrammen in het Corona-tijdperk
We missen ons maandelijkse cryptogram-uurtje in Café Krull. Maar
met behulp van het programma Zoom lukte het toch ook. We
moesten nu wel zelf voor onze koffie zorgen!

Foto:Ineke de Ruiter
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Agenda om de crisis door te komen
Maandag t/m Vrijdag

9:15 uur Nederland in Beweging
Nederland beweegt (NPO 1)

Alle dagen
Alle dagen

Online films
cinetree.nl
Online documentaires
idfa.nl

Alle dagen

Samen de klassiekers herlezen
Mondo boekenclub (VPRO)

Alle dagen

Radio NH
heeft veel tips en initiatieven in Noord Holland

Alle dagen

BBC first zend 24 uur per dag series uit, veel detectives,
maar niet uitsluitend. Momenteel iedere avond om 20:00
herhaling van Downton Abbey. Ondertiteld.
(Kpn kanaal 25, Ziggo kanaal 22).

Alle dagen

Decamarone door ITA. Iedere avond leest een van de
acteurs van Internationaal Theatergroep Amsterdam een
verhaal uit de Decamarone voor.
Alle filmpjes zijn op de site van de ITA te vinden.

Stadsdorp in Corona-tijd
Deze Nieuwsbrief staat in het teken van het Corona-virus. De markt is uitgedund.
We moeten op straat 1,5 m bij elkaar vandaan blijven. Met Koningsdag kunnen we alleen nog
vanuit ons raam zwaaien. We moeten zoveel mogelijk binnen blijven. We ontmoeten elkaar alleen
nog via Zoom. We kunnen elkaar helpen met boodschappen. Een wandelingetje in de buurt houdt
ons gezond. De foto's van Rob Godfried in deze nieuwsbrief illustreren deze situatie goed.

Doe mee en meld je aan
Wil je meedenken en meewerken aan ons Stadsdorp De Pijp, meld je dan aan als lid van de
vereniging via de website: www.stadsdorpdepijp.com.
Wil je eerst meer informatie, geef dan jouw naam en e-mail adres of huisadres door aan de
werkgroep Communicatie of telefonisch: 06-39860140

Colofon
Deze nieuwsbrief komt maandelijks uit en wordt samengesteld uit teksten en foto’s die worden
aangeleverd door leden, werkgroepen en bestuur.
Eindredactie: Titia van Grol, Jantien Hoogenhout, Pieter Jans.
Opmaak: Perla Messina

De volgende nieuwsbrief
komt uit begin juni. Heeft u ook iets voor deze nieuwsbrief, mail dit dan vóór woensdag 27 mei
naar: stadsdorpdepijp.nieuws@gmail.com
Site: www.stadsdorpdepijp.com Contact: stadsdorpdepijp.secretariaat@gmail.com
Telefoon: 06-39860140
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Verhaal van Anneke Nierop
Anneke heeft deelgenomen aan een schrijfcursus. Hieronder volgt haar verhaal.
Wil je meer weten over haar ervaring en zelf ook gaan schrijven, neem dan contact op met
Anneke: a.nierop58@upcmail.nl

Later
In de verte duikt een vogel pijlsnel het water in en komt met een visje in zijn snavel weer boven.
De zon maakt zijn prooi van zilver.
‘Kijk, een visdiefje.’
Gijs roept enthousiast dat hij er rechts van hen nog een ziet. Loom trekt ze de riemen door het
spiegelgladde wateroppervlak. Vlak bij de horizon ziet ze een zeilbootje, verder leegte, zon en
water. Het geluid van een rietzanger en het geplas van het water rond de riemen is alles wat ze
hoort.
‘Ik heb trek. Zullen we wat eten?’
Ze bromt bevestigend en stuurt de boot behendig een klein inhammetje tussen het riet in. Ze is
het nog niet verleerd.
Terwijl Gijs hun lunch uitpakt op de bank tussen hen in, denkt ze terug aan het einde van haar
roeicarrière. Door een wereldwijde uitbraak van het coronavirus gingen de Olympische spelen
waar ze zo keihard voor had getraind niet door. Daar had ze toen erg de pest over in, maar ze
had de pandemie overleefd. Een derde van de wereldbevolking had dat geluk niet. Hoe lang was
dat nu geleden? Alweer ruim veertig jaar. De paniek, de overvolle ziekenhuizen, het gebrek aan
beschermende kleding, al die doden. Ze kon de beelden nog zo allemaal oproepen.
‘Oma, oma, de lunch is opgediend. Zat u te dromen? Zal ik een glaasje water voor u
inschenken?”
‘Ja graag jongen.’
Dankbaar concentreert ze zich weer op het nu. Gijs heeft als altijd een gezonde eetlust en werkt
in hoog tempo zijn broodjes naar binnen. Zelf doet ze wat rustiger aan. Na de lunch vist ze een
klein doosje uit haar tas en legt dat voor hem neer.
‘Een verrassing.’
Hij maakt het nieuwsgierig open.
‘Lekker, rozijnen. Die koopt mama bijna nooit. Te duur zegt ze.’
‘Dat klopt maar toen jouw moeder zo oud was als jij kreeg ze soms van mij een heel doosje
mee naar school voor in de pauze. Rozijnen waren toen heel goedkoop.’
‘Hoe komt het dan dat ze nu zo duur zijn oma?’
‘Rozijnen komen uit het buitenland en het is tegenwoordig heel duur om spullen vanuit het
buitenland hier naartoe te vervoeren.’
‘Maar was dat vroeger dan niet zo?’
‘Toen dachten we daar niet zo over na en transporteerden heel veel eten en allerlei andere
dingen waarvan we dachten dat we ze nodig hadden over de hele wereld. Dat doen we nu
anders. Het leven was toen ook veel drukker met werken, school en reizen. Je kon toen zelfs
cursussen volgen om te leren ontspannen. In de eerste les kreeg je dan een paar rozijnen om met
aandacht te proeven.
Dat was toen erg in de mode.
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Later (vervolg)
‘Gaaf, een cursus om rozijnen te proeven. Ik wou dat ik toen leefde,’ roept Gijs enthousiast
uit.
Ze schiet in de lach en zegt. ‘Misschien vind je dat toch niet zo fijn want toen moest iedereen een
jaar lang thuisblijven
Er heerste toen een besmettelijke ziekte over de hele wereld waartegen geen medicijn was.’
‘Daar hebben we het op school over gehad. Juf vertelde dat het De Grote Uitbraak wordt
genoemd. Het begon in China. Niemand mocht reizen en alle scholen waren dicht. Waren jullie
toen bang oma?’
‘Nou en of! We mochten alleen naar buiten voor eten en medicijnen en ik gaf mama en
oom Henk thuis les. Opa deed zijn werk thuis in het klein zijkamertje.’
‘Jeetje, een heel jaar binnen blijven. Dus jullie gingen ook niet op zomervakantie?’
‘Nee, dat mocht niet meer. Voor de uitbraak gingen heel veel mensen zelfs wel drie of vier
keer per jaar op vakantie met het vliegtuig. En de mensen reisden ook veel voor hun werk of
studie. Daardoor kon die ziekte zich ook zo snel verspreiden over de hele wereld.’
‘Maar we kunnen toch worden ingeënt? Deden jullie dat toen dan niet? Jullie waren toch
rijk en slim?’
‘We waren niet zo slim dat we het gevaar van een heel nieuw virus zagen aankomen.’
Ze denkt terug aan de maatregelen die steeds strenger werden, de wereldwijde recessie die het
gevolg was. Erna ontstond gebrek aan alles. Een distributiesysteem met bonnen zorgde voor een
eerlijke verdeling. Iedereen hielp mee aan de wederopbouw. Sommige landen deden er lang over
om uit de recessie te kruipen. Veertig jaar, het lijkt helemaal niet zo lang geleden.
‘Wij hebben voor volgend jaar een vlieg-bon voor ons gezin. We gaan alle vier bedenken
waar we heen willen. Daar gaan we dan samen over praten. Best spannend.’
‘Ja dat lijkt mij ook. Kom, dan varen we terug naar de haven en kun je me onderweg
vertellen waar jij graag naar toe zou willen.’
‘China lijkt me wel een spannend land.’
Anneke Nierop, maart 2020

Watzie
ziejijjijals
alsjejewandelt
wandeltdoor
doorde
dePijp?
Pijp?
Wat
In deze coronatijd wandelen we vaak een rondje door de wijk. Meestal alleen. En als je niet
In deze coronatijd wandelen we vaak een rondje door de wijk. Meestal alleen. En als je niet druk
druk bent met het ontwijken van anderen kijk je vast om je heen want er is veel te genieten in
bent met het ontwijken van anderen kijk je vast om je heen want er is veel te genieten in onze wijk!
onze wijk! Wij, van de nieuwsbrief redactie, zijn benieuwd wat jij ziet op je wandelingen. Ik zie
Wij, van de nieuwsbrief redactie, zijn benieuwd wat jij ziet op je wandelingen. Ik zie vaak de
vaak de speciale dingen in de huizen, de versieringen zoals mozaïeken, kopjes in de gevel,
speciale dingen in de huizen, de versieringen zoals mozaïeken, kopjes in de gevel, mooie
mooie gevelstenen of andere ornamenten. Maar misschien zie jij de bomen en planten die je op
gevelstenen of andere ornamenten. Maar misschien zie jij de bomen en planten die je op jouw
jouw wandeling tegenkomt of hoor je de verschillende vogels die hier nestelen.
wandeling tegenkomt of hoor je de verschillende vogels die hier nestelen.
Denk je aan de vele boeken die je gelezen hebt waarin de Pijp een rol speelt of aan de speciale
Denk je aan de vele boeken die je gelezen hebt waarin de Pijp een rol speelt of aan de speciale
gebouwen met hun historie? We nodigen je uit om ons mee te nemen in je wandeling en in 1
gebouwen met hun historie? We nodigen je uit om ons mee te nemen in je wandeling en in 1 A4
A4 te beschrijven wat jou daarin opvalt. Dit plaatsen we dan in de nieuwsbrief zodat ook
te beschrijven wat jou daarin opvalt. Dit plaatsen we dan in de nieuwsbrief zodat ook anderen
anderen stadsdorpers geïnspireerd worden om de wijk door jouw ogen te gaan zien. Zo kan
stadsdorpers geïnspireerd worden om de wijk door jouw ogen te gaan zien. Zo kan ons dagelijkse
ons dagelijkse wandelingetje een ontdekkingstocht worden.
Stuur je bijdrage voor 21 mei naar stadsdorpdepijp.nieuwsbrief@gmail.com
Stuur je bijdrage voor 21 mei naar stadsdorpdepijp.nieuwsbrief@gmail.com
Ik zal in ieder geval 1 van mijn wandelingen met jullie delen en ik hoop natuurlijk dat ik rdt door
Ik zal in ieder geval 1 van mijn wandelingen met jullie delen en ik hoop natuurlijk dat ik verrast
wordt door jullie wandelingen.
Titia
Titia
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Oproep voor boeken in De Pijp
Wie weet nog een boek dat, geheel of gedeeltelijk, in De Pijp afspeelt?
Leuk om met elkaar te delen, of weer eens een jaren geleden gelezen boek uit de kast te halen en
te herlezen. Stuur je tips en beschrijven naar de Stadsdorp nieuwsbrief.

 Mijn beter ik, Renate Rubinstein
In 1991 kwam de autobiografie ‘Mijn beter ik’ uit van Renate Rubinstein,
over haar tienjaar durende, zeer geheime relatie met Simon Carmiggelt.
Het boek werd pas uitgebracht na hun beider dood en de dood van Tinie,
de echtgenote van Simon.
Renate woonde aan het Sarphatipark. Door haar multiple sclerosis kon ze
nauwelijks het huis uit en moest ze een strikt dagschema aanhouden.
Simon kwam iedere week op een vaste dag en tijd bij haar. Vooraf keek ze
uit haar raam het park in, waar hij op een bankje zat te wachten tot het de
afgesproken tijd was om naar haar toe te gaan.

 Het Bureau, 7 delen, J J Voskuil
Voskuil beschrijft in Het Bureau nauwgezet zijn werk bij Het Meertens
Instituut en, een deel, van zijn leven daar omheen. Ook gebouwen en
routes door de stad worden nauwkeurig beschreven en zijn moeiteloos
te volgen.
Voskuils alter ego Maarten Koning en zijn vrouw Nicolien gaan in deze
boeken regelmatig op bezoek bij een vriend, waarvan de naam mij niet te
binnen wil schieten. Deze vriend, die ziek is en regelmatig opgenomen
wordt, woont in De Penseelstraat nummer 1 of 3, op 1 hoog. De straat
wordt niet letterlijk genoemd, maar is moeiteloos te beredeneren uit de
wandelroutes naar de vriend toe. De Penseelstraat, zoek maar even op,
3 deuren, 9 woningen, mooie architectuur, vereeuwigd in Het Bureau.

 De lijfarts, Maria Stahlie
In 2002 kwam De lijfarts van Maria Stahlie uit. Maria werkte toen in de Van
Woustraat, schuin tegenover Bruna. Het tweede deel van het boek speelt
in Amsterdam en in de Pijp.
De lijfarts in deze roman is Muriël Wijnings, 30 jaar en worstelend met het
rouwproces rond haar ouders. Het verhaal begint in South Dakota op de
dag dat ze haar 4 maanden oude zoon bij zijn Amerikaanse oma
achterlaat.
Na 7 maanden vlucht ze terug naar Amsterdam met als doel ‘het recht
opbouwen haar zoon weer bij haar te kunnen nemen’. Een half jaar later
neemt ze een baan aan als lijfarts van een oude Hongaarse dame met
diabetes en trekt bij haar in. Deze verantwoordelijke en intieme relatie
werkt louterend, en leidt tot inzicht en warmte.
Mooi boek. Als je het lenen wil, ik heb een exemplaar.
Jantien
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Tips om lege avonden mee te vullen
Componist Lotte Pen werkte meer dan een jaar aan een muzikale wandeling die zou uitmonden
in een concert. Ze heeft dit concept nu omgegooid tot een ‘muziekwandeling voor thuiswerkers’.
Een compositie geïnspireerd op het prachtige gedicht Desiderata van Max Ehrmann.
Afgelopen zaterdag ging Ritratto van De Nationale Opera ‘in première’ op het YouTube-kanaal
van het gezelschap. Deze registratie werd opgenomen in Amsterdam tijdens de generale repetitie
van de voorstelling.
Veel gezelschappen zetten oude voorstellingen online, zoals Mugmetdegoudentand en Dood
Paard (die ook verzoekjes aannemen). En voor wie genoeg heeft van Netflix staan op Theaterflix
nu veel oude voorstellingen openbaar. Voor oudere concerten kun je onder andere naar de
Facebookpagina van Tivoli Vredenburg.
Scapino Ballet zendt elke maandagavond op hun Facebook pagina een dansvoorstelling uit. Ook
zonder Facebook te bekijken.
Deze week zou festival Cement plaatsvinden, waar veel jonge, pas afgestudeerde makers hun
werk tonen. Op hun website verzamelt het festival nu zo veel mogelijk van het werk en de
inspiratie onder de titel ‘Festival Cement in isolement’. Audiobestanden, filmpjes, prachtige
tekeningen van niet-gemaakte voorstellingen, voor iedereen die geïnteresseerd is in de nieuwe
generatie podiumkunstenaars. Aanrader: de audio-versie van de voorstelling ‘In order of
disappearance’. Je kunt dit jonge talent ook steunen via de website.
Dan nog wat internationaal aanbod:
De Duitse website Nachtkritik heeft elke dag een overzicht van virtuele voorstellingen.
The Metropolitan Opera zet elke dag een andere productie online die vervolgens voor 24 uur
beschikbaar is.
Het Bosnische Dubioza Collectief speelt elke maandagavond een nieuw nummer op hun
YouTube-kanaal.

De Pijp in
Corona-tijd
Albert Cuyp

Foto:
Rob Godfried
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Anderhalvemeter Museum-oproep
Wouter Apituley van de Couscousclub heeft volgens ons een leuk idee voor de Pijp en zou
graag zien dat het onder de aandacht gebracht wordt van meer mensen.
We hebben aangeboden om dat aan het stadsdorp door te sturen, zodat jullie kunnen kijken.
Het lijkt ons leuk, wie weet krijgen we zo ons eigen anderhalve meter museum in de Pijp…
Lees hier de oproep
Monica Kilsdonk en Rina van Hensbergen

Via internet naar huisarts, apotheek of ziekenhuis?
Op dit moment houden veel huisartsen geen spreekuur voor patiënten omdat die in de
wachtkamer wellicht een bron van besmetting kunnen vormen. In veel gevallen maken zij dan
gebruik van een portal (beveiligde website), waarmee ze o.a. videogesprekken voeren of
afspraken maken met hun patiënten.
Gegevens over medicijnen, onderzoeken en behandelingen kun je tegenwoordig raadplegen in
MijnApotheek, MijnOLVG of een ander beveiligd stuk op de website van apotheek of ziekenhuis.
Je kunt er zelf ook je afspraken regelen. Dit lijkt allemaal eenvoudig, maar voor veel mensen is het
een onbekend terrein of men schrikt er van terug.
Een werkgroep van verschillende stadsdorpen houdt zich bezig met deze problematiek, die
samengevat wordt onder de naam PGO (Persoonsgebonden Gezondheids Omgeving).
Heb je interesse hiervoor, wil je er meer van weten, neem dan contact op met mij. Wij zoeken ook
mensen, die mee willen doen aan demonstraties van programma’s. Op deze manier kunnen wij
als gewone burgers meedenken over de ontwikkelingen op dit terrein.
Pieter Jans
(p.jans7@upcmail.nl)

De Pijp in
Corona-tijd
Wachtrij voor
de ijsboer

.

Foto:
Rob Godfried

Stadsdorp De Pijp, Nieuwsbrief mei 2020 - - Pagina 8

Video-bellen, allerlei ins en outs
Wij hebben een paar keer gebruik gemaakt van het programma Zoom om met elkaar op internet
bij te kletsen of cryptogrammen op te lossen. Dit werkt heel leuk, maar er zijn ook problemen op
het gebied van privacy e.d. Voor meer informatie hierover, klik op:
https://www.iphoned.nl/nieuws/zoom-privacy-problemen/. Er komen bijna wekelijks nieuwe
updates van het programma met verbeteringen, naar aanleiding van de ontvangen klachten.
Gebruik je een gratis versie, dan is er minder controle op, dan wanneer je een betaalde versie
gebruikt.
Er zijn echter meer programma’s, waarmee je kunt video-bellen. De Volkrant heeft er 2 weken
geleden een overzicht van gegeven: Videobellen



Whatsapp
Hangouts




Zoom
Facetime




Housparty
Skype




Signal
Jitsi

Bij alle programma’s zijn vragen te zetten m.b.t. beveiliging (m.n. in hoeverre de gegevens
versleuteld worden, encryptie), waar gegevens opgeslagen/verwerkt worden (in Europa, VS,
China), of data standaard gedeeld worden met andere partijen (Google, Facebook).
Als een van de veiligste programma’s wordt Jitsi genoemd. Klik hier voor meer informatie en hoe
ermee te werken: Jitsi.
Bij alle programma’s is het daarom raadzaam er zorgvuldig mee om te gaan. Bijvoorbeeld door
zo’n programma alleen te gebruiken op een apparaat, waar geen bankgegevens of zo op staan.
Als je alleen deelneemt en niet zelf een video-bel-sessie organiseert, kun je meestal de app van je
smartphone of tablet na afloop weer weggooien.
Of gebruik het programma door naar de website te gaan en leg vandaaruit het contact.
Heb je het programma al geïnstalleerd op je computer of laptop, en wil je het wissen, let er dan op,
dat het programma op verschillende plekken in je computer gegevens achterlaat. Een antivirusprogramma pakt dit meestal wel op.
Pieter Jans (p.jans7@upcmail.nl)

De Pijp in
Corona-tijd
Boodschappen
voor de deur

.

Foto:
Rob Godfried
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Koningsdag in De Pijp
Ons stadsdorplid Anna Terpstra zwaait vanuit haar raam.

Foto: Rob Godfried

